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— Спа чат ку, ка лі я толь кі па ча-
ла ез дзіць на да лё кія ад лег лас ці 
ад на, бы лі та кія мо ман ты, — ус па-
мі нае Ка ця ры на. — На прык лад, 
я пы та ю ся, які марш рут, і мне 
ад каз ва юць: 46-ы. Я са джу ся, а 
ён аказ ва ец ца 40-м і вя зе мя не 
ку дысь ці на ву лі цу Ро зы Люк сем-
бург. Я там ні ко лі не бы ла і не ве-
даю, як ад туль вы брац ца. Па мя-
таю, гэ та бы ла су бо та, ся рэ дзі на 
дня. Тра лей бус прак тыч на пус ты. 
Ка лі я звяр ну ла ся да лю дзей па 
да па мо гу, ад гук нуў ся толь кі п'я-
нень кі дзя дзеч ка з за дняй пля-
цоў кі. Вый шла я з ім на пры пын ку. 
Ён ку дысь ці пай шоў, ска заў шы: 
«Не хва люй ся, за раз да ве да ем-
ся». Я стаю і ду маю: «Дзе гэ та я? 
І вер нец ца гэ ты дзя дзеч ка ці не»? 
Ён, на шчас це, вяр нуў ся і пе ра-
са дзіў мя не на 29-ы тра лей бус. Я 
да еха ла на ім да зна ё ма га пры-
пын ку «Ра ма наў ская Сла ба да» і 
там вый шла...

Але по тым я на ву чы ла ся не 
па ні ка ваць у та кіх сі ту а цы ях. 

Ле тась бы ла буй ная ава рыя, і 
9-ы тра лей бус па ехаў па ін шым 
марш ру це, ку дысь ці ў аб ход. Лю-
дзі ва кол па ча лі нер ва вац ца, па-
ды хо дзіць да кі роў цы, пы тац ца. 
А я па ча ла пы тац ца ў іх, дзе мне 
вый сці. Вы хо джу на тым пры пын-
ку, дзе мне па ра і лі, а за мной увя-
за ла ся ві ду шчая жан чы на, якая 
так са ма не ўяў ля ла са бе, як ёй 
да брац ца да мес ца пры зна чэн-
ня. Нам ака за ла ся па да ро зе. Я 
яе да вез ла да свай го пры пын ку 
і па тлу ма чы ла, як ехаць да лей... 
Так, я ма гу па тра піць у зу сім не-
прад ка заль ную сі ту а цыю, але 
ка лі быць га то вым да гэ та га і не 
ба яц ца, то ўсё нар маль на.

«Не ве даю, мо жа, яны 
ўсе бы лі ў на вуш ні ках»...

Ча сам ме на ві та дзя ку ю чы 
та кім, як Ка ця ры на, звы чай ныя 
«нар маль ныя» лю дзі мо гуць да-
ве дац ца пра ся бе неш та но вень-
кае — і не заў сё ды пры ем нае...

— Бы вае, на ва коль ныя вя-
дуць ся бе не зу сім адэ кват на, 
хоць усё гэ та з доб рых па мкнен-

няў, — рас па вя дае дзяў чы на. — 
Ад ной чы быў вы па дак: я вы хо-
джу з тра лей бу са на За ха дзе-4, 
і мя не тут жа пад хоп лі вае ней кі 
ча ла век: «Я вас пе ра вя ду!». І цяг-
не це раз да ро гу! Але ж я ве даю, 
што тут нель га пе ра хо дзіць ву лі-
цу па доб ным чы нам, толь кі праз 
пад зем ны пе ра ход! А я на ват не 
маг ла су пра ціў ляц ца, бо зі ма, 
сліз ка... Ён мя не пе ра вёў, па кі нуў 
на тра ту а ры і па бег да лей...

Ка ця ры на ка жа, што ў та кіх 
вы пад ках звы чай на ўсмі ха ец ца і 
ста ра ец ца па-доб ра му рас тлу ма-
чыць ча ла ве ку: «Дзя куй, я спраў-
лю ся. Мне ця пер не па трэб на 
да па мо га». «Ча сам не ві ду шчыя 
злу юц ца на та кіх ня про ша ных па-
моч ні каў і ад каз ва юць рэз ка, — 
ка жа яна. — Так ра біць, вя до ма, 
нель га, та му што та кія па во дзі ны 
фар мі ру юць не га тыў ны воб раз 
не ві ду шчых лю дзей. Я пры маю 
да па мо гу, ка лі нам па да ро зе».

Яна ка жа, што ня рэд ка бы вае 
скла да на да ве дац ца ну мар марш-
ру та аў то бу са ці тра лей бу са. «Да-
во дзіц ца пы тац ца ў на ва коль ных. 
Ча сам зда ра ец ца так, асаб лі ва ў 
цэнт ры го ра да, што лю дзі спя ша-
юц ца, бя гуць і не ад каз ва юць. У 
мя не ня даў на быў адзін вы па дак 

на пры пын ку на Га рад скім ва ле. 
Па чу ла, што па ды хо дзіць тра лей-
бус, і пы та ю ся ў лю дзей, пры чым з 
усмеш кай, нар маль ным го ла сам, 
не шэп там: «Ска жы це, ка лі лас-
ка, які гэ та ну мар»? Раз пы та ю ся, 
дру гі, трэ ці, чац вёр ты... Ні хто так і 
не ад ка заў. Але та кі вы па дак быў 
толь кі адзін. Ён мя не над звы чай 
ура зіў, та му што гэ та рэд касць. 
Я чу ла: лю дзі на пры пын ку бы лі, 
яны вы хо дзі лі, за хо дзі лі ў тра лей-
бу сы... Я не ве даю, мо жа, яны ўсе 
бы лі ў на вуш ні ках...»

«Шка да, што ма ла 
лі та ра ту ры, на дру ка ва най 
шрыф там Брай ля»

Ка ця ры на пра цуе на ўні тар-
ным прад пры ем стве «Зву ко текс» 
ГА «Бел ТІЗ», га лоў ным вы твор-
цы агу ча най лі та ра ту ры ў Бе ла-
ру сі. Яна гу ка рэ жы сёр, за піс вае 
аў ды як ні гі для не ві ду шчых. Але 
ў яе ёсць і яшчэ ад на пра ца: яна 
вы кла дае нот ную гра ма ту для 
не ві ду шчых дзя цей у му зыч най 
шко ле.

— Баць кам сва іх вуч няў я тлу-
ма чу, што тое, што іх дзе ці не 
ба чаць, — гэ та не тра ге дыя, гэ та 
не смя рот на, — ка жа яна. — Ча-

ла век пры гэ тым мо жа атры маць 
аду ка цыю, на ву чыц ца ха дзіць па 
го ра дзе, рэа лі за ваць ся бе, ка лі 
за хо ча. Ні чо га не маг чы ма га ня-
ма. Га лоў нае — за ха цець.

Са ма Ка ця ры на пас ля шко лы 
па сту пі ла ў му зыч ны ка ледж для 
не ві ду шчых і лю дзей са сла бым 
зро кам у Кур ску. Яна «ду ха вік», 
іг рае на клар не це. «Але я па спра-
ба ва ла, ка лі ву чы ла ся, хоць бы 
па трош ку, па паў го да, пай граць 
на са мых роз ных ін стру мен тах, 
— рас па вя дае яна. — Гэ та вель мі 
спат рэ бі ла ся ця пер, та му што ў мя-
не нот най гра ма це ву чац ца са мыя 
роз ныя дзет кі: пі я ніс ты, акар дэ а ніс-
ты, флей тыс ты, гі та рыс ты...».
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Сён ня не ві ду шчыя лю дзі мо гуць 

атрым лі ваць ін фар ма цыю і быць у 
кур се ўсіх па дзей на роў ні з усі мі 
ас тат ні мі дзя ку ю чы спе цы яль ным 
пра гра мам га ла са во га чы тан ня з 
эк ра на кам п'ю та ра. Гэ та вы дат на, 
лі чыць Ка ця ры на, але пры зна ец ца, 
што вель мі лю біць чы таць.

— Ка лі ча ла век аслеп у да-
рос лым уз рос це, яму ця жэй на-
ву чыц ца чы таць з да па мо гай 
шрыф та Брай ля. Та кія лю дзі 
час та ўспры ма юць ін фар ма цыю 
толь кі на слых. Праў да і тое, што 
ця пер, са з'яў лен нем кам п'ю та-
раў, мно гія не хо чуць на огул ву-
чыць Брайль. Гэ та сум на. Але і на 
За ха дзе, і ў нас з'яў ля ец ца ўсё ж 
усве дам лен не та го, што Брайль 
па трэб ны, трэ ба чы таць...

Праў да, лі та ра ту ры, на дру ка-
ва най шрыф там Брай ля, сён ня ў 
Бе ла ру сі ма ла. У Ра сіі дру ку юц ца 
не ка то рыя вы дан ні, і на ват нот-
ныя збор ні кі. У нас — у асноў ным 
толь кі пад руч ні кі. «Але мы так са-
ма хо чам чы таць, — усмі ха ец ца 
Ка ця ры на. — Хоць, ка лі я ву чы-
ла ся ў шко ле (гэ та бы ло ў 1990-я 
га ды), су час ных пад руч ні каў, на-
дру ка ва ных шрыф там Брай ля, у 
нас на огул не бы ло...

У Мін ску не ха пае 
агу ча ных свят ла фо раў

Пе ра шкод для не ві ду шча га 
ча ла ве ка ў Мін ску вель мі шмат. 
На прык лад, яму ня прос та пры-
хо дзіц ца ў кра мах са ма аб слу-
гоў ван ня. Па спра буй зда га дай-
ся, што там ля жыць на па лі цы... 
Та му Ка ця ры на ста ра ец ца ў 
адзі ноч ку ту ды не ха дзіць. «Па-
мя таю, у Грод не ў ад ной кра ме 

бы ла кноп ка ка ля ўва хо да, — 
рас па вя дае яна. — Ты яе на ціс-
ка еш, і па вы клі ку пры хо дзіць 
ча ла век, які да па ма гае не ві ду-
шча му прай сці па за ле і вы браць 
не аб ход ныя па куп кі. Для гэ та га 
не трэ ба вы лу чаць да дат ко вую 
штат ную адзін ку, гэ та мо жа быць 
на ват пад соб ная ра бо чая, бо не 
так час та ў кра му за хо дзяць сля-
пыя. Мне зда ец ца, ка лі б на шы 
кра мы ўвя лі та кую прак ты ку, ні-
хто ад гэ та га б не па цяр пеў, а 
вось не ві ду шчыя лю дзі ад чу лі б 
ся бе на шмат кам форт ней. Ды і 
на рэ пу та цыі кра мы гэ та б доб ра 
ад бі ла ся.

— Не бяс печ ныя для нас 
роз ныя да рож ныя ра бо ты, рас-
коп кі, асаб лі ва на тра ту а ры, 
— ка жа дзяў чы на. — Але з імі 
я су ты ка ю ся не так час та. Са-
мая вя лі кая праб ле ма, на мой 
по гляд, гэ та агу ча ныя свят-
ла фо ры. Яны ёсць не ўсю ды. 
Або яны ёсць, але жы ха ры блі-
жэй шых да моў не за да во ле ны, 
што яны за над та гуч ныя. На-
прык лад, на скры жа ван ні ву ліц 
Баг да но ві ча і Ка му ніс тыч най, 
по бач з му зыч най шко лай, дзе 
я пра цую, свят ла фор агу ча ны, 
але вель мі ці хі. А рух там вель-
мі сур' ёз ны.

— Я не ве даю, дзе гэ тая мя-
жа: каб не па крыў дзіць жы ха роў 
і каб за сце раг чы на шых не ві ду-
шчых дзя цей, — ка жа мая су раз-
моў ца. — Але я ня даў на бы ла ў 
Кур ску і звяр ну ла ўва гу на тое, 
што там прак тыч на кож ны свят-
ла фор агу ча ны.

Ча сам баць кі ро бяць 
са свай го дзі ця ці ін ва лі да 
ў квад ра це

— Вель мі мно гае за ле жыць 
ад та го, як ты сам ся бе па во дзіш, 
— раз ва жае Ка ця ры на. — Ча-
сам бы вае снег, дождж, сліз ка. 

Бы ло б ня дрэн на, каб та бе хто-
не будзь да па мог. Але ты ідзеш з 
за ся ро джа ным тва рам, які зда-
ец ца па ну рым, та му што ба іш ся 
па ва ліц ца — і ні хто на ця бе не 
звер не ўва гі. А ін шы раз на двор'е 
доб рае, ідзеш і ўсмі ха еш ся — на 
кож ным кро ку да па маг чы пра-
па ноў ва юць! Та му, што б ні зда-
ры ла ся, трэ ба ўсмі хац ца. Та ды 
лю дзі не шка ду юць ця бе, а мо жа, 
дзесь ці і дзі вяц ца: трэ ба ж, яна 
ідзе з бе лым кі ем і яшчэ і ўсмі-
ха ец ца!

Ка ця ры на на стро е на ап ты міс-
тыч на. Уся му мож на на ву чыц ца, 
вар та толь кі за ха цець, лі чыць 
яна.

— Але ча сам бы вае так, 
што баць кі з са мых леп шых 
па мкнен няў ро бяць са свай го 
дзі ця ці ін ва лі да ў квад ра це, 
бо за над та апя ку юць яго. Але 
так нель га, трэ ба ву чыць дзі ця 
быць са ма стой ным. Я ве даю не-
каль кі вы пад каў, ка лі та кое дзі-
ця едзе ву чыц ца ку ды-не будзь, 
на прык лад, у той жа Курск, — і 
з ім едзе ма ма. Жы ве з ім, да-
па ма гае яму ва ўсім. І по тым 
атрым лі ва ец ца так, што ча ла-
век быц цам бы атры маў аду-
ка цыю, але ся бе аб слу жыць ён 
не мо жа. Не мо жа дай сці са ма-
стой на да блі жэй шай кра мы, 
пош ты... І ка му та кі ча ла век 
бу дзе па трэб ны? Па трэ ба ў ім 
бу дзе толь кі ў тым вы пад ку, ка-
лі ён ака жац ца вель мі вы са ка -
к лас ным спе цы я ліс там, якіх 
ня ма ся род ві ду шчых. Гэ та му 
ву чыў мя не мой баць ка, які так-
са ма з'яў ля ец ца не ві ду шчым, і 
пры гэ тым вель мі ра зум ны, эру-
дзі ра ва ны ча ла век. Яшчэ ка лі я 
бы ла ма лень кай, ён мне ка заў: 
«Ка лі ты хо чаш кан ку ры ра ваць 
са звы чай ны мі людзь мі, ты па-
він на быць на дзве га ла вы вы-
шэй шай за іх у пра фе сій ным 
пла не». Гэ та так, і гэ та трэ ба 
ўліч ваць. І, у прын цы пе, гэ та 
маг чы ма.

Нель га па тра ба ваць ад лю-
дзей ча гось ці: я ін ва лід, вы мне 
па він ны. Для та го, каб нам бы лі 
неш та аба вя за ны, мы са мі па він-
ны быць ці ка вы мі і ка рыс ны мі ін-
шым лю дзям. Та ды нас пры муць 
як паў на праў ных чле наў гра мад-
ства і за хо чуць быць ка рыс ны мі 
нам...

Свят ла на БУСЬ КО.

На мес нік стар шы ні Бе ла рус ка га та ва рыст ва 
ін ва лі даў па зро ку Мі ха іл АН ТО НЕН КА:

Ча му не ві ду шчыя лю дзі ба яц ца са ма стой на ез-
дзіць па го ра дзе? Та му што гэ та вель мі скла да на. 
Ад на з праб лем: як да ве дац ца ну мар аў то бу са, 
які па ды шоў да пры пын ку? Ча сам па ды хо дзіць 
не каль кі аў то бу саў ад на ча со ва, лю дзі ва кол спя-
ша юц ца, мо гуць не па чуць не ві ду шча га ча ла ве ка, 
а ка лі па чу лі і ска за лі ну мар аў то бу са, той ужо 
за чы ніў дзве ры і ад' яз джае...

У све це, каб па лег чыць жыц цё не ві ду шчых 
лю дзей, вы ка рыс тоў ва юц ца роз ныя тэх на ло гіі. 
На прык лад, на транс парт ным срод ку над пер шы-
мі дзвя ры ма раз мя шча ец ца ды на мік. А ў не ві-
ду шча га ча ла ве ка з са бой пульт дыс тан цый на га 
кі ра ван ня. Ка лі ён ста іць на пры пын ку і чуе, што 
па ды шоў аў то бус, ён на ціс кае кноп ку на пуль це і 
чуе ну мар марш ру та. Больш за тое, гук за дае яму 
кі ру нак ру ху: іду чы на яго, ча ла век бес па мыл ко ва 
па тра піць у пер шыя дзве ры аў то бу са.

Па доб ныя пры ла ды ня даў на па ча лі рэа лі зоў-
вац ца ў нас, у Брэсц кай воб лас ці. Іх рас пра цоў-
шчы кам вы сту пі ла СКБ «За хад». У Мін ску гэ тая 
рас пра цоў ка па куль вы ка рыс тоў ва ец ца толь кі на 
ад ной стан цыі мет ро — «Кун цаў шчы на». На зем-
ныя транс парт ні кі ад маў ля юц ца ад вы ка ры стан ня 
па доб на га аб ста ля ван ня. Так, яна мае шэ раг не-
да хо паў. Але яе, у прын цы пе, га то вы да пра ца ваць 
і за пус ціць «Ін тэ грал». Пы тан не ў ад ным — у фі-
нан са ван ні гэ тай пра гра мы.

У нас вы ка рыс тоў ва ец ца транс парт бе ла рус кіх 
вы твор цаў. Дык ня ўжо нель га даў камп лек та ваць 
на шы аў то бу сы і тра лей бу сы гэ тым пры бо рам? 
Сён ня кож ны транс парт ны сро дак укам плек та-
ва ны GРS-на ві га та рам, бя гу чым ві дэа рад ком. У 
апош ні час з'яў ля юц ца ва лі да та ры. Усё гэ та больш 
да ра гія пра ек ты. А кошт на шай пры ла ды раў ня ец-
ца кош ту ад ной тра ці ны ко ла! Тым не менш, гэ тую 
праб ле му мы па куль вы ра шыць не мо жам.

���
Так са ма ле тась да нас па сту пі лі 34 за яў кі ад 

не ві ду шчых лю дзей на на быц цё са ба кі-па ва ды-
ра. Але ў Бе ла ру сі ня ма школ са бак-па ва ды роў. 
Ёсць ад на ў Ра сіі, але ца на на та кую са ба ку не-
пад' ём ная для на ша га ін ва лі да. Мяр куй це са мі: 
ад даць трэ ба ад 20 ты сяч до ла раў! Мы вы сту па лі 
з пра па но вай ад пра віць за мя жу з мэ тай на ву-
чан ня дрэ сі роў цы са бак-па ва ды роў ха ця б ад на го 
бе ла рус ка га кі но ла га, але па куль ні я ка га ад ка зу 
не атры ма лі.

Сён ня мы су мес на са шве да мі па чы на ем рэа лі-
за цыю пра ек та, які да ты чыц ца элект рон ных па ва-
ды роў. Усё, што трэ ба для гэ та га, — рас пра ца ваць 
пе ша ход ныя кар ты го ра да, да па маг чы на быць 
не ві ду шча му ча ла ве ку смарт фон з га ла са вы мі 
пра гра ма мі і на ву чыць яго ка рыс тац ца гэ тым 
смарт фо нам. І сля пы ча ла век змо жа без асця ро гі 
ха дзіць па го ра дзе. Элект рон ны па ва дыр нам зда-
ец ца больш перс пек тыў ным і тан ным у па раў на нні 
з вы ка ры стан нем са ба кі-па ва ды ра.

ЛЮ ДЗІ СПЯ ША ЮЦ ЦА, БЯ ГУЦЬ І НЕ АД КАЗ ВА ЮЦЬ...

У Мін ску на 1.02.2014 го да 
ста іць на ўлі ку ў «Бел ТІЗ» 
1829 не ві ду шчых лю дзей 
з ін ва лід нас цю. На са мрэч 
гэ та толь кі чле ны «Бел ТІЗ» 
— не ві ду шчых лю дзей, якія 
пра жы ва юць у ста лі цы, 
на шмат больш.

Як па лег чыць жыц цё не ві ду шчых лю дзей

Не раз пры хо дзі ла ся чуць, як за меж-
ныя гос ці на хваль ва лі бе ла рус кія пра-
дук ты. І «ма лоч ка» смач ная, і «кан-
ды тар ка» — вы шэй шы клас, і мяс ныя 
вы ра бы «са мае тое».Ча го ўтой ваць: 
зда быт кі ай чын ных вы твор цаў хар-
чо вай пра мыс ло вас ці ня рэд ка ад зна-
ча юц ца на су свет ных вы ста вах. І тут 
су пра цоў ні кам Ма гі лёў ска га ўні вер-
сі тэ та хар ча ван ня, адзі най у кра і не 
ВНУ, якая спе цы я лі зу ец ца вы ключ на 
на пад рых тоў цы кад раў для хар чо-
вай га лі ны, ёсць чым га на рыц ца. Цэ-
лы шэ раг іх рас пра цо вак не толь кі 
ад зна ча ны ўзна га ро да мі, але ўка ра-
нё ны ў вы твор часць і ка рыс та юц ца 
пос пе хам у спа жыў цоў. Сён ня на 
пры лаў ках крам пра да ец ца не каль кі 
дзя сят каў роз ных най мен няў сы роў, 
со каў, він, кан сер ваў з га род ні ны і 
са да ві ны, зроб ле ных па рэ цэп ту рах 
на ву коў цаў. На ват ік ры, якую ге рой 
ка ме дыі Ле а ні да Гай дая «Іван Ва-
сіль е віч мя няе пра фе сію» на зы ваў 
«за мор скай», не каль кі най мен няў. 
Не вы ключа на, што ў хут кім ча се на 
ста ле спа жыў ца з'я віц ца но вая рас-
пра цоў ка ўні вер сі тэ та — кан сер вы... 
для па жы лых.

Аб тым, чым сён ня жы ве са мая «смач-
ная» ВНУ кра і ны, га вор ка з яе рэк та рам, 
док та рам на вук, пра фе са рам Вя ча сла-
вам ШАР ШУ НО ВЫМ.

— Пач ну з не вя лі ка га ўдак лад нен ня: мы 
доў гія га ды бы лі адзі най ВНУ, якая ка ва ла 
кад ры для хар чо вай пра мыс ло вас ці, і толь кі 
ў апош нія 5 га доў спе цы я ліс таў па асоб ных 
кі рун ках па ча лі рых та ваць і ў ін шых ВНУ — 
Грод на, Брэс та і Мін ска. Але на огул увесь 
спектр спе цы яль нас цяў, якія ахоп лі ва юць 
хар чо вую пра мыс ло васць, прад стаў ле ны 
толь кі ў на шым уні вер сі тэ це.

У мо ла дзі асаб лі ва ка рыс та юц ца пос пе-
хам та кія спе цы яль нас ці, як тэх на ло гія пе ра-
пра цоў кі ма ла ка, мя са, а так са ма пра дук таў 
з іх, хле ба пя чэн ня, кан ды тар скіх, кру пя ных, 
ма ка рон ных вы ра баў і хар чо вых кан цэнт-
ра таў, тэх на ло гія пра дук цыі гра мад ска га 
хар ча ван ня. На іх пад час ус туп най кам па ніі 
прэ тэн ду юць да 3 ча ла век на мес ца. На ват 
ле тась, ка лі бы лі па вы ша ны «мі ні маль ныя» 
пра хад ныя ба лы, кан ды да таў ха па ла.

— На коль кі за па тра ба ва ны ва шы спе-
цы я ліс ты?

— У нас стап ра цэнт нае раз мер ка ван не. 
Ле тась мы пра ца ўлад ка ва лі больш чым 
300 ча ла век. Знай шлі пра цу і для 56 плат-
ні каў, якія звяр ну лі ся да нас з пра па но вай 
па са дзей ні чаць. Сён ня цяж ка «ідзе» спе-
цы яль насць «Тэх на ло гія хі міч ных ва лок-
наў». Гэ та му «са дзей ні чае» тое, што ця пер 
наш ма гі лёў скі хі міч ны гі гант пе ра жы вае 
не леп шыя ча сы. Але гэ та вель мі перс пек-
тыў ная спе цы яль насць. На ААТ «Ма гі лёў-
хім ва лак но» ў нас два фі лі ялы, дзе трэ ця-
курс ні кі пра хо дзяць прак ты ку і зай ма юц ца 
ла ба ра тор ны мі ра бо та мі. Ця пер на гэ тым 
прад пры ем стве раз гля да ец ца ці ка вы пра-
ект, які фі нан су юць кі тай скія ін вес та ры. 
Спа дзя ём ся, што ста но ві шча там у хут кім 
ча се па леп шыц ца.

— А не пры хо дзіц ца чуць ад пра-
ца даў цаў, што ма ла дых спе цы я ліс-
таў пас ля ВНУ трэ ба пе ра вуч ваць? 
Маў ляў, ад на спра ва — тэ о рыя, і 
ін шая — прак ты ка.

— Мы ма ем 18 фі лі ялаў на вы твор-
час цях, каб, па чы на ю чы з 3 кур са, 
ла ба ра тор ныя за ня ткі для сту дэн таў 
пра хо дзі лі не па срэд на на прад пры ем-
ствах. І ка лі на ААТ «Ма гі лёў хім ва лак-
но» фі лі ялы бы лі і ра ней, то ас тат нія 
з'я ві лі ся ў апош нія 10 га доў. Яны ёсць 
у Бы ха ве на кан сер ва ва-ага род ні на-
су шыль ным за вод зе, у хол дын гу «Ба-
бу лін гла дыш» (на ша ка фед ра тэх-
на ло гіі ма ла ка і ма лоч ных пра дук таў 
ка ля 20 га доў пра цуе з гэ тым прад-
пры ем ствам, у нас шмат агуль ных рас пра-
цо вак), на фаб ры цы ма ро зі ва. Рых ту ем 
спе цы я ліс таў для кам па ніі «Са вуш каў пра-
дукт». На шы кан ды та ры за па тра ба ва ны на 
прад пры ем ствах «Сло дыч», «Ка му нар ка», 
«Спар так»...

— Вы кі ру е це ўста но вай ужо больш за 
10 га доў. Што за гэ ты час змя ні ла ся?

— Па вя лі чы ла ся коль касць спе цы яль-
нас цяў і спе цы я лі за цый. Ця пер іх 12 і 25, 
ад па вед на. Сё ле та бу дзе вес ці ся на бор 
па но вай (да рэ чы, вель мі за па тра ба ва най 
сён ня) спе цы яль нас ці «Пры ро да ахоў ная 
дзей насць». Гэ тыя спе цы я ліс ты бу дуць за-
бяс печ ваць кант роль за эка ло гі яй на тэ ры-
то рыі прад пры ем стваў. Яшчэ ад на спе цы-
я лі за цыя — «Ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі» 
— з'я віц ца кры ху паз ней.

— Змя ня юц ца тэх на ло гіі, ма дэр ні-
зу ец ца вы твор часць. Як па спя ва е це за 
пра грэ сам? Што ро бі це для та го, каб тыя 
ве ды, якія атрым лі вае сту дэнт, ад па вя-
да лі су час на му ўзроў ню?

— На сён ня ВНУ скон чы лі ка ля 27 ты сяч 
ча ла век. Ка ля 60% ін жы нер на-тэх ніч на га 
пер са на лу ў хар чо вай пра мыс ло вас ці, 80% 
га лоў ных тэх но ла гаў на прад пры ем ствах па 
пе ра пра цоў цы ма ла ка, мя са, со каў — гэ та 
на шы вы пуск ні кі. Пад трым лі ва ем ста сун кі 
з на ву ко ва-прак тыч ным цэнт рам у Мін ску, 
Бел хар чп ра мам. На шы бы лыя сту дэн ты 
пра цу юць у роз ных мі ніс тэр ствах, ВНУ.

На ву чаль ны пра цэс вя дзец ца з улі кам 
апош ніх но ва ўвя дзен няў, якія дык туе час. 
Мы зна хо дзім ся ў цэнт ры Еў ро пы і ка лі не 
бу дзем на іх рэ ага ваць, то за ста нем ся не-
за па тра ба ва ны мі. Сён ня ўсю ды жорст кая 
кан ку рэн цыя. Уні вер сі тэт за клю чыў 45 
да га во раў аб су пра цоў ніц тве з за меж ны-
мі ВНУ і ар га ні за цы я мі з Бал га рыі, Іта ліі, 
Гер ма ніі, Ка зах ста на, Кі тая, Поль шчы, Літ-
вы, Ра сіі, Укра і ны. Не так даў но дэ ле га цыя 
на шых на ву коў цаў і сту дэн таў вы еха ла на 
ста жы роў ку ў Поль шчу. Цес ныя су вя зі ў 
нас з Плоў дзіў скім уні вер сі тэ там хар чо вых 
тэх на ло гій у Бал га рыі, пе ры я дыч на вы яз-

джа ем у Гер ма нію, Іта лію. Пад час ка ні кул 
на шы сту дэн ты з ка фед ры тэх на ло гіі пра-
дук цыі гра мад ска га хар ча ван ня пра хо дзі-
лі прак ты ку ў Ра сіі, пра ца ва лі ку ха ра мі і 
афі цы ян та мі на комп лек се па ту рыс тыч-
ных па слу гах у Пад мас коўі. Да рэ чы, уз-
на чаль вае яго наш вы пуск нік, які ро дам з 
Баб руй ска.

— Якія ва шы рас пра цоў кі ўка ра ня-
юц ца на прад пры ем ствах? На огул, што 
мож на ска заць пра вы ні кі на ву ко вых да-
сле да ван няў?

— На ка фед рах уні вер сі тэ та пра цуе 312 
вы клад чы каў, у тым лі ку 2 чле ны-ка рэс-
пан дэн ты НАН Бе ла ру сі, 11 дак та роў і 112 
кан ды да таў на вук. Ва ўні вер сі тэ це сфар-
мі ра ва лі ся 9 на ву ко вых школ.

Рас пра цоў кі на шых на ву коў цаў не ад на-
ра зо ва ад зна ча лі ся ме да ля мі, дып ло ма мі 
і гра ма та мі на між на род ных пра мыс ло вых 
кір ма шах у Гер ма ніі, Кі таі, Азер бай джа не, 
Поль шчы, Ра сіі, Літ ве, Сер біі, ва Укра і не, 
ін шых кра і нах. Ця пер па на шых тэх на ло гі ях 
на Ма гі лёў скай ма лоч най кам па ніі «Ба бу-
лін гла дыш» вы раб ля юць брын зу, плаў ле-
ны сыр «Фер мер», мяк кія сы ры «Ма гі лёў-
скі» і «Май скі», сыр ную ма су «Ху та ран ка» 
і шмат ча го ін ша га. На Бы хаў скім кан сер-
ва ва-ага род ні на су шыль ным за вод зе ўка-
ра нё ны но выя ві ды кан сер ваў з гар бу за, 
мор сы з са да ві ны, роз ныя нек та ры з мя-
кац цю. Да рэ чы, морс з чар на плод най ра-
бі ны прай шоў клі ніч ныя вы пра ба ван ні, у 

вы ні ку якіх бы ла да ка за на эфек тыў насць 
вы ка ры стан ня яго ў ля чэн ні ар тэ рыя льнай 
гі пер тэн зіі. Па на шых рэ цэп ту рах прад пры-
ем ства «Ка ма ка плюс» вы пус кае 4 ві ды 
ма я нэ заў і та кую ж коль касць кет чу паў, 3 
ві ды та мат ных со у саў з агуль ным эка на міч-
ным эфек там больш чым на 120 міль ё наў 
руб лёў. Кам бі на ты хле ба пра дук таў асво і лі 
вы твор часць цэ ла га шэ ра гу но вых ві даў 
муч ных паў фаб ры ка таў, рас пра ца ва ных 
су пра цоў ні ка мі ўні вер сі тэ та.

— Як «упіс ва ец ца» ў гэ тую ра бо ту 
гра мад ская дзей насць і на коль кі ак тыў-
на ў ёй удзель ні ча юць сту дэн ты?

— З 2007 го да я ўзна чаль ваю Ма гі лёў-
скую ар га ні за цыю рэс пуб лі кан ска га ад-
дзя лен ня гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая 
Русь». Мне ім па нуе тое, што гэ тае аб' яд-
нан не кан са лі дуе тых, хто спра буе за ха-
ваць усе леп шыя на быт кі на ша га на ро да — 
і ду хоў ныя, і ідэа ла гіч ныя. Вель мі пры ем на, 
што ёсць мо ладзь, якая гэ та пад трым лі вае. 
Вы дзя ля ем срод кі для ве тэ ра наў, пра во-
дзім кон кур сы, він шу ем вуч няў з Днём ве-
даў, аказ ва ем да па мо гу ін ва лі дам і сі ро-
там. Ста ла доб рай тра ды цы яй уру чаць ад 
«Бе лай Ру сі» па да рун кі для не маў лят, якія 
на ра дзі лі ся ў Дзень Не за леж нас ці кра і ны.

— А што сён ня пры ваб лі вае мо ладзь? 
Што мо жа стаць для яе ары ен ці рам?

— Трэ ба знай сці тую на цы я наль ную 
ідэю, якая бу дзе да спа до бы кож на му. Га-
лоў ныя пры яры тэ ты — гэ та на ша гіс то ры-
ка-куль тур ная спад чы на, на род ныя тра ды-
цыі. Пры стой насць, пра ца ві тасць, па ва га 
да ін шых на цый — та кі воб раз сён ня склаў-
ся аб бе ла ру сах у све це, і мы па він ны яго 
за ха ваць. Гэ та ба за выя па сту ла ты, на якіх 
фар мі ру ец ца ідэа ло гія. Нель га ка заць, што 
тут усё атрым лі ва ец ца. Нех та раз гля дае 
За хад вы ключ на з пры ваб на га пунк ту по-
гля ду. Але там ні чо га прос та так не ро біц-
ца. Ка лі я ў 1986 го дзе быў у ЗША ў якас ці 
ста жо ра, звяр нуў ува гу на тое, што на ват 
цем на ску ры двор нік, які пад мя таў ву лі цу, 
на свіст ваў гімн ЗША... А мы вель мі лёг ка 
рас ста ём ся са сва і мі зда быт ка мі. Але ка лі 
ня ма ней ка га стрыж ня, ад бы ва ец ца тое, 
што ця пер ва Укра і не.

Ус па мі на ец ца 1992 год, ка лі я быў рэк та-
рам Го рац кай сель гас ака дэ міі. Да нас пры-
ехаў Ста ні слаў Шуш ке віч, які на той час быў 
кі раў ні ком кра і ны. І ка лі я пад час свай го 
вы ступ лен ня звяр нуў ува гу на тое, што трэ-
ба ад на віць у на ву чаль ных уста но вах вы ха-
ваў чую пра цу, Шуш ке віч мя не рас кры ты ка-
ваў. Але я ўсё роў на ў 1993 го дзе ад на віў у 
ака дэ міі па са ду пра рэк та ра па вы ха ваў чай 
ра бо це. Праз не каль кі га доў гэ тыя па са-
ды з'я ві лі ся і ў ін шых ВНУ. Я лі чу: тое, што 
сён ня ство ра на, да зва ляе ка ар ды на ваць 
ра бо ту ў сту дэнц кіх ка лек ты вах. І пра ца з 
мо лад дзю не па він на аб мя жоў вац ца ней кі мі 
пус ты мі абя цан ня мі ці за клі ка мі. Трэ ба, каб 
яны ад чу ва лі, што аб іх так са ма кла по цяц ца. 
Мы імк нём ся ства рыць спры яль ныя ўмо вы 
для ву чо бы сту дэн таў — вось зра бі лі ра монт 
асноў на га кор пу са, сё ле та аб но вім і дру гі. 
Ка лі ча ла ве ку кам форт на, ён не гля дзіць у 
ін шы бок. У ідэа ло гіі, як і ў жыц ці, дро бя зяў 
не бы вае...

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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«По гля ды ма ла дых на ву коў цаў на сваю 
кар' е ру і пра фе сій ны рост іс тот на ад роз-
ні ва юц ца ад уяў лен няў, улас ці вых ста рэй-
ша му па ка лен ню», — та кую дум ку агу чыў 
стар шы ня Са ве та ма ла дых на ву коў цаў На-
цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Анд-
рэй ІВА НЕЦ пад час ін тэр нэт-ві дэа бры фін гу 
на пар та ле Са юз най дзяр жа вы.

— Без рэ аль на га ба чан ня та го, што ад бы ваец-
ца ў све це, раз ві вац ца да стат ко ва скла да на. Та му 
для та го, каб вы ні кі ра бо ты ад па вя да лі ча кан ням 
мо ла дзі, трэ ба мак сі маль на вы ка рыс тоў ваць маг-
чы мас ці, якія пра да стаў ля юц ца еў ра пей скай і ўво-
гу ле су свет най на ву ко вай су поль нас цю, — пад-
крэс ліў Анд рэй Іва нец. — У пер шую чар гу, трэ ба 
мак сі маль на ак тыў на вы ка рыс тоў ваць гран ты і 
пра гра мы, якія рэа лі зуе Еў ра са юз.

Ма ла дым ву чо ным трэ ба вы яз джаць за мя жу 
і ўдзель ні чаць у роз ных між на род ных пра ек тах, 
прэ зен та ваць вы ні кі сва ёй на ву ко вай дзей нас-
ці на між на род ных кан фе рэн цы ях і сім по зі у мах. 
Тым больш што пры пра вя дзен ні та кіх ме ра пры-
ем стваў прак тыч на заў сё ды ства ра ец ца фонд, 
скі ра ва ны на фі нан са вую пад трым ку ма ла дых 
на ву коў цаў, якія прад стаў ля юць на кан фе рэн цыі 
най больш ці ка выя вы ні кі.

Стар шы ня Са ве та ма ла дых на ву коў цаў па ве-
да міў, што ўжо стар та ва ла VІІІ ра мач ная пра гра-
ма на ву ко ва-тэх на ла гіч на га раз віц ця ЕС «Га ры-
зонт—2020», якая пра ду гледж вае маг чы масць 
вы ез ду бе ла рус кіх на ву коў цаў на між на род ныя 
ста жы роў кі і ра бо ту ў ін тэр на цы я наль ных на ву-
ко вых ка лек ты вах прак тыч на па ўсіх на ву ко вых 
кі рун ках. Пра гра ма скі ра ва на, у пер шую чар гу, 

на маг чы масць пра фе сій на га рос ту ма ла дых ву-
чо ных і іх ува хо джан не ў ін тэр на цы я наль ную на-
ву ко вую су поль насць. Гэ та цу доў ны ін стру мент 
для рэа лі за цыі на ву ко вых ідэй.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, ад ча го за ле жыць 
па спя хо вая бу ду чы ня бе ла рус кай на ву кі, Анд рэй 
Іва нец пад крэс ліў, што без піль най ува гі да пад-
рых тоў кі на ву ко вых кад раў вы шэй шай ква лі фі ка-
цыі, на ват пры ўмо ве вя лі кіх фі нан са вых укла дан-
няў у на ву ку, на ву ко ва му сек та ру скла да на бу дзе 
раз ві вац ца. Та му трэ ба на ноў пе ра гле дзець лан-
цу жок «шко ла—уні вер сі тэт—ма гіст ра ту ра—ас-
пі ран ту ра» для та го, каб за бяс пе чыць пры ток у 
на ву ку лю дзей, якія мэ та на кі ра ва на рых та ва лі ся 
да да лей шай на ву ко вай дзей нас ці.

Ра зам з тым, ка лі ра ней мож на бы ло зра біць 
ад крыц цё без за дзей ні чан ня но ва га су час на га 
вы со ка тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня, умоў на ка-
жу чы, ад крыць за кон су свет на га пры цяг нен ня, се-
дзя чы пад дрэ вам, то ця пер зра біць гран ды ёз нае 
ад крыц цё без спе цы я лі за ва на га аб ста ля ван ня 
не маг чы ма.

— Я мяр кую, што трэ ба зра біць на ступ нае. 
Па-пер шае, зра зу мець, у якіх кі рун ках трэ ба раз-
ві вац ца бе ла рус кай на ву цы, вы зна чыць і рас ста-
віць пры яры тэ ты, па коль кі аха піць аб са лют на ўсе 
кі рун кі ў на шай ад нос на не вя лі кай кра і не праб ле-
ма тыч на, — па дзя ліў ся сва ім ба чан нем сі ту а цыі 
Анд рэй Іва нец. — Па-дру гое, мы па він ны на даць 
асаб лі вую ўва гу сіс тэм най пад рых тоў цы на ву-
ко вых кад раў. І па-трэ цяе, каб ува со біць на шы 
ідэі, за ду мы і іні цы я ты вы ў жыц цё, па тра бу ец ца 
фі нан са вая да па мо га...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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«УНІ ВЕР» СА СМА КАМ
У адзі най у кра і не ВНУ хар ча ван ня рых ту юць не толь кі спе цы я ліс таў, але і па тры ё таў

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Вя ча слаў Шар шу ноў — рэк тар Ма-

гі лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
хар ча ван ня, член-ка рэс пан дэнт НАН 
Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных на вук, пра-
фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. Аў тар 51 пад руч ні ка, 
на ву чаль ных і да ве дач ных да па мож ні-

каў, кніг, а так са ма 341 на ву ко вай і на ву ко-
ва-ме та дыч най ра бо ты, 73 вы на хо дак. Пад 
яго на ву ко вым кі раў ніц твам аба ро не ны 
1 док тар ская і 14 кан ды дац кіх ды сер та цый. 
Уз на га ро джа ны ор дэ нам Па ша ны, Га на ро-
вы мі гра ма та мі Вяр хоў на га Са ве та БССР і 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
і зна кам Мі на ду ка цыі РБ «Вы дат нік аду ка-
цыі». Лаў рэ ат спе цы яль най прэ міі Ма гі лёў-
ска га гар вы кан ка ма «Да сяг нен не». Ра шэн-
нем Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма яго імя 
за не се на ў «Кні гу сла вы Ма гі лёў шчы ны». 
Па вы ні ках пра цы за 2010 год пры зна ны лаў-
рэ а там прэ міі Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 
«Ча ла век го да».

Ма ла дыя ву чо ныя: 
«ВА РЫЦ ЦА ВА ЎЛАС НЫМ СО КУ — 

НЕ ЦІ КА ВА»

Кант роль ныя ліч бы на бо ру 
ў гім на зіі па він ны быць за-
цвер джа ны іх за сна валь ні-
ка мі да 10 кра са ві ка. А кон-
курс ны ад бор у 5-я кла сы 
гім на зій прой дзе сё ле та з 
2 па 10 чэр ве ня. Аб гэ тым 
жур на ліс ту «Звяз ды» па ве-
да мі лі ў Мі ніс тэр стве аду-
ка цыі.

Для бу ду чых гім на зіс таў пад 
пра вя дзен не ўступ ных эк за ме-
наў за бра ні ра ва ны на ступ ныя 
дні: 3 чэр ве ня прой дзе дык тоў-
ка па рус кай мо ве, 5 чэр ве ня 
дзе ці бу дуць зда ваць ма тэ ма-
ты ку ў пісь мо вай фор ме, а 7 
чэр ве ня — пі саць дык тоў ку па 
бе ла рус кай мо ве. 9 чэр ве ня — 
рэ зер во вы дзень для тых, хто 
пра пус ціў эк за мен па ўваж лі вай 
пры чы не.

Пры па ступ лен ні ў гім на зіі-
ка ле джы мас тац тваў вуч ні зда-
юць адзін, так бы мо віць, про-
філь ны эк за мен па мас тац тве 
плюс ма тэ ма ты ку і эк за мен па 
бе ла рус кай ці рус кай мо ве (па 
вы ба ры). Ус туп ныя эк за ме ны ў 
гім на зіі-ка ле джы мас тац тваў па 

ву чэб ных прад ме тах «бе ла рус-
кая мо ва», «рус кая мо ва» і «ма-
тэ ма ты ка» бу дуць пра во дзіц ца ў 
тэр мі ны, уста ноў ле ныя для ўсіх 
гім на зій, а іс пы ты па мас тац кіх 
дыс цып лі нах (му зы цы, ма люн-
ку, ва ка ле і г.д.) прой дуць 2 
чэр ве ня.

Згод на з дзей ным за ка на-
даў ствам, пры пры ёме ў гім на зіі, 
гім на зіі-ін тэр на ты, гім на зіі-ка ле-
джы мас тац тваў уліч ва юц ца як 
вы ні кі ўступ ных іс пы таў па эк за-
ме на цый ных дыс цып лі нах, так і 
га да выя ад зна кі па іх, атры ма-
ныя асо ба мі, якія ўдзель ні ча юць 
у кон кур се, пас ля за вяр шэн ня 
на ву чан ня і вы ха ван ня на І сту-
пе ні агуль най ся рэд няй аду ка-
цыі ў 2014 го дзе. Та кім чы нам, 
мак сі маль ная су ма ба лаў, якую 
мо жа на браць ву чань пры па-
ступ лен ні, скла дае 60. У Мі-
ніс тэр стве аду ка цыі ўпэў не ны, 
што за лі чэн не ў гім на зію з улі-
кам га да вых ад знак па вы шае 
прэ стыж той ад зна кі, якую дзі ця 
за ра бі ла за па пя рэд нія ча ты ры 
га ды на ву чан ня: яна пе ра стае 
быць фар маль най. Акра мя та го, 
чым боль шая коль касць ад знак 

бя рэц ца пад ува гу, тым мен шая 
ве ра год насць у прэ тэн дэн таў на 
зван не гім на зіс та на браць ад-
ноль ка вую коль касць ба лаў.

Вар та мець на ўва зе, што 
пры роў най коль кас ці ба лаў пе-
ра важ нае пра ва на за лі чэн не 
ў гім на зіі бу дуць мець дзе ці з 
больш вы со кім ся рэд нім ба лам 
га да вых ад знак за чац вёр ты 
клас, а ў гім на зі ях-ка ле джах 
мас тац тваў — дзе ці з больш 
вы со кім уз роў нем здоль нас цяў 
у асоб ных ві дах мас тац тваў.

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі звяр-
та юць ува гу на тое, што, згод на з 
дзей ным па рад кам пры ёму ў гім-
на зіч ныя ўста но вы, не да пус ка ец-
ца ўклю чэн не ў эк за ме на цый ныя 
ка мі сіі на стаў ні каў, якія пра ца ва лі 
з дзець мі ў 4-х кла сах або ажыц-
цяў ля лі рэ пе ты тар ства ці аказ ва лі 
кан суль та цый ныя па слу гі па эк за-
ме на цый ных прад ме тах.

За гад аб за лі чэн ні вуч няў у 
гім на зіі, гім на зіі-ін тэр на ты, гім-
на зіі-ка ле джы мас тац тваў па ві-
нен быць аформ ле ны не паз ней 
за 12 чэр ве ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Будзь у курсе!Будзь у курсе!  ��

ЯК СТАЦЬ ГІМ НА ЗІС ТАМ?
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